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PERGUNTA PARA CADA MEMBRO DA CÉLULA RESPONDER 
1. Você estava presente no culto de celebração no domingo? 2. Você estava presente no TADEL ontem? 3. Quem é o seu discipulador? Que dia e hora vocês se 
encontram? 4. Quem são seus discípulos? Que dia e hora você os encontra? 5. Quem são seus GE’s? Que dia e hora você os encontra? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

CAVERNA DE ADULÃO – Lugar de Restauração e Treinamento. 
 

Texto: I Samuel 22.1-5 
 

Edificação: A caverna é uma espécie de gruta na rocha que servia de abrigo e de refugio para animais, 

peregrinos e forasteiros que recorrem para se protegerem de perigos e descansarem de suas árduas, 

fatigantes e exaustivas jornadas. E em tempos de guerra serviam de lugares de refúgio (Jz 6:2). NA 

CAMINHA DA VIDA ÀS VEZES RECORREMOS ALGUMAS CAVERNAS, quando nos sentimos: esgotados 

e sufocados com as lutas diárias, quando somos: perseguidos e ameaçados pelos inimigos, e em fim, quanto 

nos encontramos: inseguros, abatidos, debilitados, deprimidos, desanimados e amedrontados. Procuramos a 

caverna em busca de refugio e refrigério. Depois da aliança com Jônatas, ciente que Saul queria mata-lo, por 

inveja. Davi sai em busca de um lugar para se esconder. Talvez você esteja como Davi, procurando um lugar 

para se esconder diante das batalhas da vida.  
 

Aplicação do Texto: 

 Davi recorreu à caverna de Adulão para se proteger das constantes perseguições, ameaças e afrontas do 

Rei Saul que procurava a todo custo destruir sua vida e a sua família, pois sofria de pura inveja da graça 

e unção que de Deus derramara sobre a vida de Davi. Davi conseguiu se esconder na caverna de Adulão, 

para não ser encontrado por Saul e seus soldados. Davi que se vê rodeado por quatrocentos homens com 

toda sorte de problemas. Davi estava ali naquela caverna por causa da perseguição do ex-ungido Saul, e 

ali foi um lugar de tratamento de Deus na vida de Davi. 
 

I. DAVI É DIRECIONADO PARA A CAVERNA POR QUÊ? (I Sm 22) 

 Para reconciliar com seus Familiares (ver. 1). A caverna é um lugar de reconciliação: “… ouviram isso 

seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele”. (I Sm 22. 1.b). Se Saul mandou 

matar adultos e crianças da casa de Aimeleque, o que faria com os pais e irmãos de Davi, caso se 

atrevessem oferecer-lhe abrigo? Seus irmãos, na verdade, nem eram tão fãs de Davi assim, mas a mãe e 

o pai certamente aguardavam ansioso, o momento seguro para solidarizarem-se com a aflição do filho. 

Na caverna Davi se reencontrou com sua família: (casa de seu pai). (v.1.b) e se reconciliou com seus 

irmãos. (v.1.b). Na caverna Davi cuidou de seus pais: (Pai e mãe). (v.3). (Pv 23.22). Foi levado a 

caverna para formar o seu exercito (ver. 2). Para buscar a orientação de Deus (ver. 3b). Para ficar perto 

do seu povo – (vers. 5). Enquanto Deus não falou, ele permaneceu na fortaleza. Até que Deus mandou o 

profeta Gade falar com ele. / Vá para Judá. Muitas vezes precisamos ser conduzido a Caverna para ser 

direcionado por Deus e ganhar os nossos. 
 

II. AS BENÇÃOS DE DEUS NA CAVERNA DE ADULÃO 

a) Davi foi encontrado por um grupo que se achavam “EM APERTO”. O conceito de “aperto” aqui é o de 

pessoas oprimidas ou perseguidas. Essas pessoas certamente se identificaram com Davi por causa do 

“aperto” que ele também sofria. Na caverna Davi procurou refúgio e segurança – Deus é o nosso refugio 

e segurança (Sl 46.1). Deus é o nosso esconderijo (Sl 91.1). Às vezes é preciso se recuar em Deus para 

continuar vivendo. Ex: (Moisés). 

b) Outro grupo de pessoas eram os “AMARGURADOS DE ESPÍRITO”, isto é, deprimidos ou atormentados. 

A única razão que vejo para o interesse dessas pessoas por Davi é a esperança de que o “remédio” usado 

com Saul funcionasse com outras pessoas. Quando Davi tocava sua harpa diante do rei, o espírito que o 

atormentava saia dele e Saul se sentia melhor. Ora, havia centenas de pessoas, com dificuldades 

semelhantes, querendo ouvir o canto de Davi. 

c) O ultimo grupo de pessoas é chamado de “HOMENS ENDIVIDADOS”. Agora, sim, a ideia é de aperto 

financeiro. Para que uma pessoa fosse conhecida como “endividada”, ela, possivelmente, já teria se 

tornado escrava de alguém, para conseguir quitar seus débitos. Assim, a expressão “homens 

endividados” é sinônima de “homens escravizados”. Por que estavam atrás de Davi? Quem sabe 

buscavam um tipo de “anistia” caso Davi se tornasse rei. Na caverna os desamparados foram acolhidos. 

Deus é quem nos alivia (Mt 11.28). "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e 

eu lhes darei descanso.”. Na caverna os enfraquecidos foram fortalecidos e encorajados. Na caverna os 
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desanimados foram animados. Deus é quem nos anima. (Jo 16.33). "Eu lhes disse essas coisas para que 

em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o 

mundo". Na liderança de Davi um bando de fracassados se tornou em um exercito de Valentes e 

vencedores (I Sm 22.2b). 
 

Compartilhamento: 

 Davi primeiro teve que se relacionar com seus pais e irmãos, para depois cuidar das pessoas que  

Deus direcionou a sua caverna. Não podemos esquecer que as cavernas, assim como os vales e 

desertos da vida não são permanentes e sim temporários. Portanto, saiba que por mais pedregosos 

que seja os vales, por mais extensos que seja os desertos, e por mais sombrios que seja as cavernas, 

são apenas lugares de passagens, e de restauração, não são e jamais será o estado definitivo de nossas 

vidas, mas sim momentos de cura de aprendizados, amadurecimento e crescimento. Aprendo nas 

escrituras sagradas que o homem pode entrar na caverna por diversos motivos. Porém, Deus sempre 

o tira da caverna por um motivo só, sua maravilhosa e abundante graça. Davi entrou na caverna por 

medo das perseguições do rei Saul, mas Deus enviou o profeta Gade para encorajá-lo a sair da 

caverna. (I Sm 22.5). E começar a viver o tempo de conquista. Aleluia. 

 

 

 

MAIO - 2.019. 

 

 50 DIAS DE JEJUNS: Santa Convocação / Encerramento no dia 09/06. 

Orar e Jejuar nos últimos 50 dias: 
 

3º Semana: 19 a 25 de Maio: Finanças das Igrejas, Início das Obras da Chácara, As Famílias da Igreja, e os 

Ministérios, Encontro de Casais. 

 

 Jantar dos Casais, será no dia 13/06. 

 

 Encontro de Casais dia 21 a 23 de Junho R$ 300,00 – Encerrados as Inscrições. 

 

QUILO DO AMOR: 
 

01 PCT. Arroz – Tipo 1 ----------------------------------------------  5 Kg 

02 PCT. Feijão – Tipo 1----------------------------------------------- 1 Kg 

02 PCT. Farinha de Trigo--------------------------------------------   1 kg 

01 PCT. Açúcar ------------------------------------------------------- 5 kg 

01 PCT. De Sal -------------------------------------------------------- 1 kg 

01 PCT de Macarrão ------------------------------------------------- 500 g 

02 UN. Óleo De Soja ----------------------------------------------- 900 ml 

01 PCT. Café em Pó ------------------------------------------------- 500 g 

01 PCT. Fubá ----------------------------------------------------------1 kg 

01 PCT. Biscoito ----------------------------------------------------- 300 g 

01 UN. Molho de Tomate --------------------------------------------340 g 

01 LT. Sardinha ------------------------------------------------------ 125 g 

02 LT de Leite (caixinha)------------------------------------------- 

 

 

Eclesiastes 9:10 a - “Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças;...” 

 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/ec/9/10

