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AULA - EBD - 01/12/2019 
O governo divino em mãos humanas 
 
Tema: A unção nos separa para o propósito de Deus e não para o propósito do homem 
Texto base: 1 Samuel 16:1-3 

O que o texto diz 
 

1. Deus também rejeita e também odeia (1 Sm 16:1): 
a. Para Deus amar, ele precisa odiar; 
b. Deus ama o casamento e odeia o divórcio (Ml 2:16); 
c. Deus ama a justiça e odeia a violência (Ml 2:16); 
d. Deus rejeitou a Saul como aquele que faria a Sua vontade em Israel (1 Sm 16:1); 
e. Deus pode nos rejeitar para fazer a sua vontade aqui por causa da desobediência (1 Sm 

13:13-14); 
f. Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú (Rm 9:13); 
g. Muitos ficarão de fora (Ap 22:14-15); 

 
2. Somos ungidos antes de sermos ungidos (1 Sm 16:6) 

a. Samuel olhou para Eliabe com olhos humanos e não de profeta, achando ser este o ungido 
de Deus; 

b. Perceba que Samuel o chama de ungido antes de Eliabe ser realmente ungido fisicamente 
(1 Sm 16:6); 

c. A unção é algo mais espiritual do que pensamos, pois antes do óleo descer em nossa 
cabeça, no "mundo espiritual" já chegamos lá; 

d. Porém nós, também fazemos como Samuel, devido a aparência e a capacitação, achamos 
que alguns são ungidos; 

e. A unção não é o lado externo do homem (roupa ou aparência), mas o interno (1 Sm 16:7); 
f. Davi era o menor (mais jovem) de entre seus irmãos (1 Sm 16:11); 
g. Paulo, que significa pequeno, foi chamado de o homem de três côvados de altura que tocou 

os céus; 
h. É melhor sermos pequenos para os homens e grandes para Deus, do que grandes para os 

homens e pequenos para Deus; 
 

3. O Espírito se apoderou de Davi (1 Sm 16:13) 
a. Deus se apoderou de um e saiu de outro (1 Sm 16:14) 
b. Deus escolhe pessoas esforçadas, vejamos quem Davi era em 1 Sm 16:18: 

i. Músico; 
ii. Forte; 
iii. Valente; 
iv. Homem de guerra (algumas bíblias está animoso); 
v. Sisudo em palavras (possui discernimento, percepção, compreensão e sabedoria); 
vi. Boa aparência (forma de homem, servo, campeão, ser humano); 

c. Deus também escolheu Paulo e usou suas habilidades e conhecimentos; 
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Tópicos 
 

1. Davi era um guerreiro? 
a. Como Davi era homem de guerra se não ia para a guerra? 
b. Existe uma diferença entre fama e integridade: 

i. Fama: o que você é e faz publicamente; 
ii. Integridade: o que você é e faz no privado, quando você está sozinho; 

c. Davi foi publicamente o que ele era no privado (1 Sm 17:34-36); 
i. Jesus ensinou isso a Davi e depois aos discípulos (Mt 6:4, Mt 6:6); 
ii. Paulo disse a mesma coisa que aprendeu (Atos 20:2-23); 

d. A corrupção atinge primeiro a fama e depois a integridade (Ez 16:15); 
e. A fama tem que ser o resultado da nossa integridade, caso contrário, a nossa integridade 

será formada pela fama; 
f. A fama de seu exército foi mais alimentada e corrompeu a integridade de Davi (1 Cr 21:1-3, 

1 Cr 21:9-14); 
g. Davi passou da vida como matador de leão e urso para um grande guerreiro destroçador de 

pessoas, o que subiu à sua cabeça como orgulho e caiu do seu trono: 
i. Muitos de nós começamos como matador de leão e urso e acabamos fora do 

palácio; 
ii. Tenho para mim que Deus permite que alguns continuem como matador de leão e 

urso até serem transformados por dentro (integridade) para não cair posteriormente 
ou cair para sempre; 

h. O que nós desejamos, fama ou integridade? 
 

2. As qualificações não são maiores que o chamado 
a. Embora Moisés, Davi e Paulo tivessem qualificações, eles precisavam sujeitar suas 

qualificações ao seu chamado e à sua unção, pois eram muito úteis, mas precisavam 
resultar em conhecer a Deus e participar da ressurreição dos mortos (2 Co 11:6, Fp 3:3-11); 

b. O que adianta ganhar o mundo inteiro? (Mt 16:26); 
c. Existem muitos como Eliabe, Abinadabe e Samá (qualificados e experientes), mas poucos 

ungidos por Deus. Na família de Davi ele era 1 entre 8 (1 Sm 16:10): 
i. Jesus usou a mesma fórmula em João 4:23; 

 
3. A unção 

a. Existem duas palavras para unção: suk e mashar; 
b. Termo: suk 

i. Significa ungir com o óleo o próprio corpo ou cabeça ou ainda um convidado  (Dt 
28:40, Rt 3:3, 2 Sm 12:20); 

ii. O paralelo grego para suk é aleipho (Lucas 7:38, Lucas 7:46, Tiago 5:14); 
c. Termo: mashar 

i. Significa ungir ou untar; 
ii. Desta mesma palavra vem o termo mashiah (Messias); 
iii. O paralelo grego para mashar é chrio, daí o termo Cristo. 
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d. Quando falamos de unção "religiosa" a palavra usada no antigo testamento é mashar. 
Exemplos: 

i. Unção de pedra (Gn 31:13); 
ii. Sacerdotes (Êxodo 28:41, 29:7 e 29:36); 
iii. Reis (1 Sm 9:16); 
iv. Profetas (1 Rs 19:16); 
v. Objetos diversos (Êxodo 30:26-28); 

e. Coisas ungidas são consideradas intocáveis (1 Sm 24:6); 
f. Pessoas não israelitas que foram ungidas: 

i. Hazael rei sobre a Síria (1 Rs 19:15); 
ii. Ciro o persa (Isaías 45:1); 
iii. O diabo, antigamente um querubim (Ez 28:14); 
iv. Nabucodonosor (foi chamado de servo) (Jr 43:7); 

g. Com o tempo o próprio Deus mostrou que a unção estava associada com o próprio Espírito 
Santo (Isaías 61:1); 

h. E logo em seguido vemos que o Espírito Santo é a maior unção que a igreja pode ter (Lucas 
4:18-19); 

i. Jesus disse para seus discípulos que o que eles precisavam não viriam do chifre (queren), 
nem do vaso (pak), mas do alto (Atos 1:4-8, Atos 2:4); 

i. Percebeu o propósito de ter o Espírito Santo (ser testemunha de Jesus)? 
 
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis 
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos 
confins da terra. (Atos 1:8) 
 

j. Se a unção que estava sobre Jesus e depois sobre os discípulos possuem as mesmas 
intenções, por que a nossa vai ser diferente (Mateus 28:16-20)? 

k. A unção sem propósito e vontade divina não é unção. Pessoas ungem pessoas, mas será 
que Deus aprovou a unção? 

i. Por isso há muitos mortos dentro da igreja, ainda que vivos (Apocalipse 3:1-3); 
l. A unção não nos glorifica, mas glorifica a Jesus; 
m. Não precisamos de título, pois o título de cristão já é suficiente, pois fala de Jesus Cristo em 

nós; 
n. A unção nos separa para o propósito de Deus e não para o propósito do homem; 
o. As unções de Jesus: 

i. Ungido na cabeça com o nardo [planta de onde de se extrai um óleo perfumado] 
(Marcos 14:8); 

ii. Ungido nos pés com unguento [perfumes usados para embalsamar um corpo] 
(Lucas 7:37,38,46, João 11:2); 

iii. Ungido pelo Espírito Santo (Lucas 3:21-22, Lucas 4:1, Lucas 4:15-21, Atos 10:38); 
p. Nossa unção está em 2 Coríntios 1:21-22: 

i. Penhor: quantia inicial para garantir que a soma total será dada no final; 
ii. O Espírito Santo é a nossa garantia de que no final seremos totalmente dele; 

 


