
 
 

DISCIPULADO 20/05/2022 
 

 
TEMA: NAO SE PERCA NO PROPÓSITO 

1 Samuel 14:1-46 

 
Qual é o meu propósito? 
Lembre-se: O seu propósito está relacionado ao seu chamado por Deus. 

Pv 19:21 NVI “Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o 
propósito do SENHOR”. 
 

O texto que lemos, mostra a história de Israel no comando da liderança do Rei Saul, no 
qual seu adversário filisteu era o calo do seu dedo.  

 
O texto de 1 Samuel 13:16-23 mostra que as condições de Israel eram muito 

desfavoráveis.  
1 Samuel 13:19-22 “E em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os 
filisteus tinham dito: Para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo o 
Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o 
seu machado, e o seu sacho. Tinham porém limas para os seus sachos, e para as suas 
enxadas, e para as forquilhas de três dentes, e para os machados, e para consertar as 
aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão 
de todo o povo que estava com Saul e com Jônatas; porém acharam-se com Saul e com 
Jônatas seu filho”.  
 

O pior era que os filisteus, com milhares de soldados, haviam cercando Israel no seu 
território, e aos olhos físicos era impossível Israel ganhar a guerra. 

 
Porém, Jonatas, com apenas um jovem escudeiro decide avançar no território inimigo com 
muita coragem e fé, mas não havia compartilhado com seu pai e líder o iria fazer. Ele vai à 

guerra e consegue enfrentar os filisteu e matar uns 20 soldados filisteus, e neste momento 
todos os exercícios dos filisteus se apavoram.  

(v.15-17) ”E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo; também a mesma 
guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu porquanto era tremor de 
Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se 
dissolvia, e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora 
contai, e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jônatas nem o seu 
pajem de armas estavam ali”.  
 



Saul aproveitando da situação do apavoro do inimigo (oportunidade), propôs uma ordem 
que trouxe um mal que quase levou a morte todo exército e o seu melhor soldado. 

v.24-29 ”E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou 
o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até à tarde, antes que me vingue de 
meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um 

bosque; e havia mel na superfície do campo. E, chegando o povo ao bosque, eis que havia 
um manancial de mel; porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a 

conjuração. Porém Jônatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu 
a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel; e, tornando a mão à boca, 

aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo, e disse: Solenemente conjurou 
teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. 
Então disse Jônatas: Meu pai tem turbado a terra; ora vede como se me aclararam os olhos 

por ter provado um pouco deste mel”. 
 

É exatamente aqui que queremos trazer algumas lições importantes, para que as 
consequências dos erros de Saul e Jonatas não sejam as nossas.  

 
1- Como líder você não precisa de muitos para começar sua conquista. 
v.6-7 “Disse, pois, Jônatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição 
destes incircuncisos; porventura operará o SENHOR por nós, porque para com o SENHOR 
nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas 
lhe disse: Faze tudo o que tens no coração; segue, eis-me aqui contigo, conforme o que 
quiseres”. 
 
Mateus 18:20 “Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no 
meio deles”.  
 
Sabemos que para alcançarmos vitória, de início, não precisamos de muitos e sim de um 

que seja fiel escudeiro, assim como o servo de Jonatas.  
 
Pergunta: Quem hoje você pode contar para lutar suas guerras? 

No mínimo você precisa de um.  
 

2) Para vencer as guerras, a comunicação entre líder e discípulo, são pontos 
chave para o sucesso. (1 Sm 14:1-3) lei 

Sabemos que a visão tem o foco em formar líder de êxito, que irão muito mais longe que 
nós. O texto mostra que só duas pessoas fizeram algo diferenciado no arraial do inimigo, 
mas o preocupante foi que “O líder Saul” não tinha o relatório da atitude de Jonatas, a qual 

causou um perigo. 
 

3) Como mentor tenha habilidade de dar os comandos certos na hora certa. 
v.24-25 “E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou 
o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até à tarde, antes que me vingue de 
meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um 
bosque; e havia mel na superfície do campo”.  
 
Olhando para o que aconteceu, notaremos um erro enorme da liderança de Saul. Como 

pode dar jejum quando eles iriam gastar muita energia? 
A ordem foi tão errada, que quando puderam comer dos despojos, não esperaram se quer 
o momento certo, pois de tanta fome comeram cru. 

 
v32 “Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas, e vacas, e bezerros, e os 
degolaram no chão; e o povo os comeu com sangue”.  



O maior risco aqui foi a falta de comunicação do discípulo Jonatas, não ter avisado o pai líder 
Saul, que fui para a guerra sozinho com seu escudeiro; e Saul que decidiu fazer um 

juramentos a todos os solados sem Jonatas estar por perto para ouvi-lo. 
 
4) Como líder precisamos ter a visão correta e não permita que um inocente vá 

adiante.  
v.44-45 “Então disse Saul: Assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás, 
Jônatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jônatas, que efetuou tão grande salvação em 
Israel? Nunca tal suceda; vive o SENHOR, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da 
sua cabeça! pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jônatas, para que não 
morresse”. 
 

Como líderes precisamos ter habilidade de avaliar os acontecimentos e não permitir que 
pessoas inocentes sofram pelo erro que não cometeu. Jonatas, por mais que tenha errado 

em não comunicar com o líder, não foi tão imprudente ao ponto de ser morto pelo próprio 
pai líder. 

 
5) Mais do que conquistar é manter a conquista 
Saul teve a sua vitória, mais sabemos que não se manteve no trono. Estamos no ano do 

“Território da Promessa”, porém mais que importante do que entrar no território, é manter o 
território conquistado. 

 
O território do Éden foi invadido por Lúcifer. Quem o destruiu?  
Lembra de Deus compartilhando com o Diabo? Jó  

 
Temos que tomar cuidado com os territórios conquistados. 

- Os discípulos que conquistamos. 
- A família que conquistarmos. 

- O emprego que conquistamos. 
- A unção que conquistamos. 
- O lugar que alcançamos. 

 
Tudo requer muito cuidado e vigília para não perder o que conquistamos. 

 


